
 

Bashkia Vau Dejes 

 

                                                                                                                     Dt. me ____.____.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mallra 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale elektrike per godinat ne pronesi/administrim 

te Bashkise Vau Dejes” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31000000-6, 

makineri, aparatura, pajisje dhe konsum elektrik 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

Fondi : 2 999 591 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e 

një) lek pa TVSH 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Vau Dejës ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, 

me përmbajtjen si më poshtë: 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

 

1. Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 7). 



 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4 

dhe 5,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për 

të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30 % e vleres se Fondit 

Limit. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 55,  dhe  sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”. Referuar parashikimeve 

ligjore të nenit 43, pika 2, germa c), për procedurat e prokurimit nen kufirin e ulët monetar, siç 

është rasti i kësaj procedure. 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që 

mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros 

brenda këtij marzhi. 

 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në 

VKM ”Për rregullat e prokurimit publik”, e cila parashikon se Autoriteti Kontraktor per të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike mund të kërkojë për një periudhë maksimumi deri në 3 vitet 

e fundit financiare. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në 

garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor. 

 

2.2.2  Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor 

për vitin 2022 prane njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin, 

sipas ekstraktit te QKB, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi sipas kësteve. Në rastet e bashkimit 

të operatorëve ekonomikë, çdo anëtari grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti 

përkatës. Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse 

kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor. 

 

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020 dhe 2021, 

të certifikuara nga autoritetet përkatese (Dega e Tatim Taksave) ku bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, 

nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenit 43, 

pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i 

viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, 

ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 



25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të 

ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij 

ligji.” 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale: 

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime te mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogel  se 20 % të vlerës së perllogaritur te kontrates qe prokurohet.  

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku 

të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të 

plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasite e 

mallrave te furnizuara, 

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe 

të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te 

furnizuara. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet  e 

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më te vogel  se  15 % të vlerës së perllogaritur te 

kontrates qe prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: 

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, 

nenit 41, pika 3,  në vlerën jo me te madhe se 40% e vleres se perllogaritur te kontrates qe 

prokurohet; dhe nenit 55 pika 4/b. Kemi zgjedhur marzhin 20% duke marrë parasysh vlerën e 

fondit limit të kontratës dhe me qëllim nxitjen e konkurrencës, pa cënuar garancinë e përmbushjes 

së kontratës.  

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave 

të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e 

kërkuar të kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

 

2.3.2. Standartet e sigurimit te cilesise - Per Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të 

provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me përvojën e duhur, vërtetuar 

kjo edhe nëpërmjet dokumentave të tilla si çertifikata ISO ku operatori ekonomik duhet të 

deshmojë se eshte i paisur me certifikatat:  

 



a) Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 9001:2015 per menaxhimin e cilesise 

ose ekuivalent,  “Sistemet e menaxhimit te cilesise” per mallrat objekt prokurimi te leshuar 

nga kompani te cilat njihen nga institucionet zyrtare Shqipetare dhe qe jane te akredituara.  

 

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të ligjit 

nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se: “Autoriteti ose enti 

kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat 

e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i 

vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur 

kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit si dhe gjithashtu ne 

mbështetje të  nenit 40, pika 7/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”. 

 

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të 

besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin 

e kërkesave të klientit. 

Ky kriter kërkohet që OE është i certifikuar sipas standartit ndërkombëtare ose kombëtar që 

produktet apo paisjet e sjella janë të garantuara në cilësi dhe nuk janë produkte të pakontrolluara 

apo të fallsifikuara. 

2.3.3 Ofertuesi duhet të dorëzoje dokumentin e titulluar “ofertë teknike” ne formën e  tabeles , 

kërkesat e se ciles duhet të plotësohen rigorozisht nga ofertuesi për te gjithe artikujt e listës sipas 

preventivit. Në plotësim të kësaj kerkese dokumenti “ofertë teknike”  duhet të përmbajë të dhënat 

si më poshtë: 

 

 

Shënim : Mosplotësimi i ofertës teknike për të gjithë produktet për te cilat është kërkuar të 

paraqiten mostra është kusht për skualifikim ( si me poshte) 

Argumentimi: Kriteri i mësipërm vendoset në mbështetje të pikës 8 të nenit 40 të VKM- së Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”  ku përcaktohet se: 

Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë 

kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për 

ekzekutimin me sukses të kontratës. 

Ky kriter është përcaktuar nga autoriteti kontraktor në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin 

e kontratës etj si dhe në përputhje me dispozitën e sipërcituar. Autoriteti kontraktor, nëpërmjet 

këtij kriteri kërkon të garantohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në lidhje me origjinalitetin 

e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht kërkon nga ofertuesit që të paraqesin dokumentacion lidhur 

me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi ose nga distributor i autorizuar prej tij. 

Nr 
Emërtimi i 

produkteve 

Emërtimi  

kompanise 

prodhuese,  

Adresa 

website 

Emërtimi I 

katalogut Kodi i produktit ose 

nr. I faqes në 

katalog 

Standardi 

qe  qe 

permbush 



Dokumenti i kërkuar mund të sigurohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë të cilët kanë për 

objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallrat objekt prokurimi dhe që kanë për detyrë të 

dëshmojnë në çdo rast origjinalitetin e tyre. Me anë të këtij kriteri autoriteti kontraktor sigurohet 

që mallrat objekt prokurimi të jenë sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e 

gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor 

të sipërcituar. 

 

2.3.4. Operatori ekonomik ne vendin, diten, oren e hapjes se ofertave duhet te paraqese mostra per 

zërat e mëposhtëm (sipas numrave përkatës në preventiv) me paketim origjinal, per te gjithe 

artikujt sipas ofertes teknike. Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të 

përmbajë “emërtimin e artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, emrin e ofertuesit, 

vulën e operatorit ekonomik ofertues. Mostrat duhet të jenë në përputhje me të gjitha specifikimet 

teknike të kërkuara. 

: 

18 Kabell bakri 3x1.5 G7 

19 Kabell bakri 3x2.5 G7 

20 Kabell bakri 4x10 G7 

21 Kabell ABC alumini 4x16 

22 Percjelles bakri Φ1.5 

23 Percjelles bakri Φ2.5 

24 Percjelles bakri Φ4 

25 Percjelles bakri Φ6 

26 Percjelles bakri Φ10 

27 Automat 2P 16A 

28 Automat 2P 25A 

29 Automat 4P 32A 

30 Salvavita 2P 40A 

31 Salvavita 4P 40A 

32 Automat 1P 16A 

33 Automat 1P 25A 

34 Shina automatit  

35 Elektroda tokezimi  

36 Kabell i zhveshur bakri Φ35 

37 Portollampa te thjeshta 

38 Llampa Led 6500K 15ë 

39 Llampa Neon Led 1x18ë  

40 Drosela 18w 

41 Starter 18 – 36w  

42 Ndricues Led 60x60 5000K 

43 
Ndricues Plafon Led 25ë 

5000 K 

 

Argumentim: Ky kriter vendoset në mbështetje të gërmës a pika 6 e nenit 40 të VKM- së Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se: 

“Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që 

tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit: “Autoriteti 

kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i 

plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si mostra të mallit, kur e 



gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Nё kёtё rast, autoriteti/enti kontraktor 

duhet tё argumentojё kёrkesёn pёr mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion 

konfidencialtregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Nё rastin e 

procedurave tё zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor pёrcakton qartё 

procedurёn pёr dorёzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori tё interesuar si dhe 

konfidencialitetin pёr pjesёmarrjen nё proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 

brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë 

objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, 

mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së 

vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose…” 

 Grupi i punës në përcaktimin e këtij kriteri mbështetet në faktin se për të verifikuar 

përputhshmërinë e materialeve elektrike me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat 

standarte të tenderit është e domosdoshme paraqitja e mostrave për materialet e sipërme. 

2.3.4. Operatori ekonomik ofertues  per produktet  e listuar  ne  oferten  teknike, duhet të paraqesë 

skedat teknike / fragmente katalogu te prodhuesit, si dhe deklarata konformiteti te 

prodhuesit / certifikatat e testimit nga laboratore te akredituar, me qëllim përmbushjen e 

specifikimeve teknike dhe standarteve të kërkuara, sipas shtojces  se specifikimeve teknike. 

Dokumenti i kërkuar mund të sigurohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë të cilët kanë për 

objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallrat objekt prokurimi dhe që kanë për detyrë të 

dëshmojnë në çdo rast origjinalitetin e tyre dhe prejardhjen e tyre. Me anë të këtij kriteri autoriteti 

kontraktor sigurohet që mallrat objekt prokurimi të jenë sipas standarteve të kërkuara, 

specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar 

dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Gjithashtu skedat teknike dhe katalogët tregojnë 

specifikimet teknike të të gjithë materialeve, duke e siguruar Autoritetin Kontraktor se mallrat e 

sjellë nga ofertuesi janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara prej tij.  

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues  per produktet  e listuar  ne  oferten  teknike, duhet të paraqesë 

nje dokument nga prodhuesi ose distributori zyrtar i autorizuar, i cili merr përsipër të furnizojë 

Ofertuesin . Në rast paraqitje autorizimi distributori, operatori ekonomik duhet të paraqesë një letër 

angazhim ose akt marrëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre.  Autorizimi 

duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme 

për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit 

nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 

19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: Pika  5. ”Kur 

është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar 

nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për 

shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të 

tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse 

operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojnë 

përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti 

kontraktor. 

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit 

është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të 

sigurohet që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që 

parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara 



nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshne për 

realizimin me sukses të kontratës 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e 

mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për skualifikim. 

 

I. Përfshirjen e specifikimeve teknike te materialeve elektrike, si me poshtë: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

Specifikimet Teknike: 

Specifikimet teknike janë hartuar nga personi i caktuar me urdhër të tëtullarit nr. 366 datë 

07.09.2022. 

Argumentim: Ky kriter u vendos në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  

të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, dhe nenit 40 , pika 6/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Kerkesa per dorezimin e mostrave per zerat e parashikuar ne proceduren objekt prokurimi behet 

duke vleresuar rendesine e tyre funksionale dhe ekonomike. 

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës:  Duke filluar nga momenti i nenshkrimit te kontrates 

me perfundim deri 31.12.2022, sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 


